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Minden 
gyártmányú rádió újdonságok 
Ui nyári STANDARD 2 + 1 

Déry Gépáruház. 

közép-hosszú hullámra hangszin-
szabályozóval, hullám ° sapdával 

részletre is. Díjtalan bomulatás 
Csere, javítás, karbantartás, — 

a k C Í Ó részíe're P 1 1 5 i 

alakulat, hivatal, amelv befolyást gyakorolhat-
a városi ügyek intézésére. 

— Do lakbért fizet a Nep — ezól közbe dr. 
Török Béla. 

— Ezt a közönség nem fogja igv értelmez-
ni — válaszolt Pap Róbert. Nem hiszem, hogy 
a közbeszóló urnák ugyanez lenne az állás-
pontja, ha legközelebb, mondjuk, a nyilasok, 
vagy a szociáldemokrata párt kéme helyiséget 
a város bérházában! 

Dr. Pap Róbert ezután kijelentette, hogy ez 
n lakásügy egyáltalában nem szolgálja azt a 
békés atmoszférát, amelv az utóbbi időben az 
egyes politikai pártok között kialakult. 

Dr. vitéz Shroy Kálmán sajnálja, hogy Pap 
flóbert olyan térre lépett felszólalásával, amelv 
eddig Szegeden ismeretlen volt. A szegedi Nep 
mindenkor szem előtt tartotta azt a szempon* 
tot, hogy 

nem szabad a közigazgaAái szolgá-
latait igénybevennie. 

Mindig ügyelt, arra, hogy semmivel se provo-
kálja az ellenzéki pártokat. 

— Mi kerestünk másutt is helyiséget és ta-
láltunk is egyet a Gizella-tér egvik épületében, 
de amikor megtudtuk, hogy ugyanabban az 
épületben van az egyik egvttemi szervezet he-
lyisége is. lemondtunk errfil a lakásról, mert 
nem akartuk azt a látszatot kelteni, mintha 
a Nep és a diákszervezet között bármilyen kap-
csolat lenne. A Z6ót,ór-házheli lakást a város 
sokáig nem tudta kiadni. Nem szívesen me-
gyünk bele, mert az épület hátulsó részében 
van. ec ;ét lépcső vezet hozzá, de a város min-
deneseire jól jár velünk, mert legalább bért 
kap a kiadhatatlannak bizonvult lakásért. 

Ismét dr. Pap Róbert szólalt fel. Osztia 
Shvoy Kálmánna-k azt a felfogását, amelv 
szerint 

a nyelni kell a békés, barátsdüos 
atmoszféra megőrzésére. 

Éppen ez a. szempont vezette felszólalásában 
is. Bár az előadó jelentéséből ugy értette, hogv 
p városi bérházról van szó és csak most tud-
ta meg, hogy a Zsótérházbeli lakást akarják 
a Nep-nek adni, álláspontiát mégis fenntartja. 
mert, a Zsótér-házban is több városi hivatal 
működik. Nagyon sok az üres lakás Szeneden, 
a Nep találhat a maga szántása másutt is 
megfelelőt. A pártra semmiesetre sem vetne 
ió fényt az, ha a város házában bérelne he-
lyiséget. 

Részt vett a vitában még Bakó László is, 
majd a főispán szólalt fel és hangsúlyozta, 
hogv ennek a lakásügynek nincs semmiféle je-
lentősége, hiszen itt a város magánjogi ügir 
letérői van csak szó. ezt pedig csakis abból a 
szempontból l°hot elbírálni, hogv a megajánlott 

MINDENSZENTEKRE: 

Sirgvertya csavart 10 darah —.14 
Sirgvertva 60-as 12 darab —.24 
Sirgyertya 50-es 10 darab —.24 
Üveges sirmécses —.18 
Kis staniolos mécses 3 darab —.22 
Mécsesbura piros üvegből —18 
Sirlámpa talpas P 1.98 

É L E L M I S Z E R E K : 

Szardínia egvötftdös doboz 1 doboz. —.68 
Csemege dióbél 10 deka —.27 
Párolt' filce 10 deka —.14 

10 FILLÉRES CIKKEK: 
Rud borotvaszappan —.10 
Fogpor 1 doboz —.10 
Kém súroló csutak —.10 
Vasalótnlp fémből -10 

14 FILLÉRES CIKKEK. 
Stoppolópamut 4 gombolyag —14 
Rorotva ecset —.11 
Drót habverő —»14 

18 FILLÉR KP CIKKEK: 
laluska deszka —18 
Varrógép olajozó — .18 
Kombinált reszel« -r l s 
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bér megfelel-e a bérleti helyiség bérértékének. 
A kisgyűlés ezután 14 szavazattal 5 ellené-

ben ugy határozott, hogy kiadja a lakást a 
Nep-nek. 

Az idegenforgalmi 
írógép 

Ezután az intermezzo után gyorsan leper-
gett a, napirend hátralévő része, csupán a vé-
gefelé, amikor az idegenforgalmi hivatal író-
gépe került teritékre, kerekedett ujabb vita. 
Kiderült, hogy a polgármesternek azt a hatá-
rozatát, amellyel Berzenczey Domokos műsza-
ki főtanácsost kötelezte az irógép kétszer kifi-
zetett árának megtérítésére, a belügyminiszter 
feloldotta és a kérdés elbírálását a kisgyűlés 
elé utalta. A polgármester pedig most felha-
talmazást kért a kisgvüléstől. hogv Berzen 
tzey ellen pölcÁri pert indíthasson. 

Dr. Pap Róbert a polgármesteri indítvány 
ellen szólalt fel, megállapítja, hogv Berzen-
czey csak előadója volt az ügynek, rosszhisze-
mű csalás áldozata lett, semmiképpen 6em len-

A SZEGEDI METEOROLÓGIAI OB-
SZERVATÓRIUM jelenti: Szegeden a 
hőmérő legmagasabb állása 14.0, a leg-
alacsonyabb 8.0 C. A barometer adata 
nullfokra és tengerszintre redukálva 
reggel 764.7, este 765.9 mm. A levegő 
páratartalma reggel 85, délben 75 szá-
zalék. A szél iránya északnyugati, 
erőssége 2—B. A lehullott csapadék 
mennyisége 0.2 mm. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 
10 érakor. IDÓJÓSLAT: Gyenge észak-
keleti légáramlás, változó felhőzet, 
egy-két helyen még kissé szitáló eső, 
reggel több helyen köd. A nappali hő-
mérséklet tovább emelkedik. 

ne méltányos, ha a kárt Berzenczevnek kelle-
ne megtérítenie. 

Hasonló értelemben szólalt fel dr. Dettre 
János is, aki azt hangsúlyozta, hogv a felelős-
ség itt megoszlik a javaslat előterjesztője, el-
fogadója ós a számvevőség között, amelv az 
irógépvételt átvizsgálta. 

A kisgyűlés hét szavazattal öt ellenében 
Pap Róbert indítványát focadta el. 

A Széchenyi-téri paprikapiac 
tiltakozik 

a téglaporos dömping-vád ellen 

OK 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
Széchenyi-téri paprikapiacon ismét nagy az el-
keseredés. És ezt az elkeseredést az a cikk kel-
tette, amely a „Függetlenség" cimü Buda-
pesten megjelenő kormánypárti dömping-lap 
egyik multhéti számában jelent meg válasz-
képpen arra a gyászfátyolos-könnyes tüntetés-
re. amellyel a szegedi paprikaárusok elbúcsúz-
tatták ősrégi piacuknak elkonfiskált régi szi-
nét-jellegét. Az árusok könnyezve, panaszkod-
va mutatják ismerőseiknek, gvérszánm vevőik-
nek a cikket, amelv már — mint mondják — 
a becsületüket is el akarja venni tőlük. íme a 
„Függetlenség" cikke: 

„Csípős" rendelet. . . 
Azt halljuk: nagy szomorúságba estek a 

szegedi paprikaárnsitó kofaasszonyok egy 
szörnyen „sérelmes" rendelet miatt, amely 
kimondja, hogy október 1-től kezdve egy ki-
logramnál nagyobb mennyiségű paprikái nem 
szabad bontva tartani, más szóval: egy ki-
logram. vagy ennél több paprikát csak zárt 
csomagban lehet árusítani. A termelők és fo-
gyasztók őszinte örömmel és megelégedéssel 
vették tudomásul ezt az üdvös rendeletet, 
amely a magyar paprika márkás minőségének 
és a fogyasztóközönség egészségének a védel-
mét célozza. Annál kevésbé örvendtek a ren-
deletnek a szegedi kofák, akik a kormány okos 
rendelkezése folytán kénytelenek szakítani óz-
zál a régi ió szokással, hegy az árusításra ke-
rülő paprikát téglaporral és más egyebekkel 
„feljavítják'1. Ennek a műveletnek, amely ter-
mészetesen nem a paprikát javította fel, banem 
csak a kofák hasznának vetett most véget az 
ni rendelet. Legokosabb ha a szomorú kofák 
belenyugodnak a kormány rendeletébe, amely 
megkíméli ök# a jövőben attól a fárasztó 
munkától, hosv zuzott vörös tésrlaporral ke-
verjék a paprikát és attól az'aggodalomtól is, 
hogy paprikabamiaításukat a hatóság köz"-
gek felfedezhetik. A fogvasztók szívből örven-
denek, hogy végre kiniult a kofarsinálta pap-
rikafajta és végre tiszta paprikát tehetnek az 
ételükbe. Végtére is nem történik más, mint 
hogy az, a paprika, amit a szegedi gazdák ter-
melnek, amit a molnárok megőrölnek, a pia-
con is paprika marad.Megértjük, hogy ez s 
. csípői" rendelet könnyeket csal a szegedi ko-
f.ik szemébe, de bele kéli tőrödniok abba, hogy 
czentul a termelök érdeke és a fogyasztók 
testi épsége mindig fontosabb lesz a kisebb-
nagvobb haszonszerzés furfangos módszerei-

nél."' 

— Hát igy is lehet? — kérdik méltatlan" 
kodva az asszonyok —, hát ezt érdemeltük ki, 
amiért becsülettel dolgoztunk Szeged legna-
gyobb kincséért, legfőbb nevezetességéért, a 
paprikáért. Ezt érdemeltük meg. amiért vé-
deni akartuk évtizedes munkánk eredményeit, 
amiért elsirattuk megcsúfolt piacunkat? 

Röpködnek szerteszét a szomorú, méltatlan-* 
kodó kérdések és lassan # kikristályosodik köz" 
tűk a kemény elhatározás: 

— De nem hagyjuk ennyiben. Ügyvédhez 
megyünk és törvény elé visszük azt. aki ilyet, 
irt rólunk, aki hamisítással, becstelenségad 
mert megvádolni bennünket,. Ha kell, tanúság* 
ba hívjuk az egész várost, hogv mi mindig 
becsülettel végeztük a munkánkat, soha nem 
hamisítottunk, nem tégláztuk a paprikát. 
hogy a mi kezünkből csak tiszta portéka ke-» 
rült ki. Ha kell, száz esztendőre visszamenően 
bizonyítjuk ártatlanságunkat. De ezt a szé-
gyent nem hagyjuk, nem hagyhatjuk magun-
kon száradni. A piacunkat elvehettek, mester-
ségünket megcsúfolhatták, de a becsületünkéi 
ne bántsa senki. 

Ras Inrni 
anyiiütati kormány részére 
a Népszövetségtől kér 

hadianyagot 
London, október 23. A nyugatabesszin kor-

mány feje és Ras Imru hadseregfővezér tár-
iratot intézett a négushoz. hogy a fegyver és 
hadianyag hiányában képtelen ellenállni a kö-
zelgő olasz haderőknek és a Népszövetség se-
gítségét. kéri. A négus a táviratot eljuttatta 
Avenolhoz, a Népszövetség főtitkárához. 

A Reuter Iroda szerint Port Saidba az a 
hír érkezett, hogv több ezer főnyi abesszin se-
reg Abai dedzsaszmacs és Andara Kassa ve-
zetése alatt megtámadtak egu olasz hadoszlo* 
pót a Sara-tó környékén. A küzdelem esréez; 
éjjel tartott, hajnalban 16 óriási Capuoni bom-
bavető repülőgép jelent m^e, amelv szétbont 
bázta. az abesszinek sorai*. Az abesszinek 45(1 
halottat hátrahagwa futásban kerestek mene* 
külést. > 


